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Zdůvodnění hodnocení jednotlivých oddílů (zejména zdůvodněte snížení klasifikace):  
Téma je aktuální. Bakalářská práce se zabývá problematikou péče o nohy u seniorů s diabetem 
mellitem. Téma, zadání práce, zpracování teoretické části práce a cíle práce spolu plně korespondují.   
V teoretické části je popsáno samotné onemocnění a jeho specifika u seniorů, dále je 



 

charakterizován syndrom diabetické nohy a pravidla správné péče o nohy u této skupiny pacientů.  
Praktická část práce zjišťuje pomocí dotazníku (21 položek) a pozorování (pozorovací arch), zda jsou 
senioři s diabetem mellitem o péči o nohy informováni a jak vypadá jejich starost o nohy reálně. 
K tomu byly stanoveny 4 cíle: 1) zjistit, jak získali senioři s diabetem mellitem informace o adekvátní 
péči o nohy; 2) zjistit, zda senioři s diabetem mellitem dodržují opatření, která se týkají péče o nohy; 
3) zjistit, jaký je reálný stav dolních končetin u seniorů s diabetem mellitem; 4) vytvořit edukační 
materiál pro seniory s diabetem mellitem, týkající se správné péče o nohy. Dílčí cíle, byly formulovány 
vhodně a náležitě byly ověřeny. Nebyl přiložen edukační materiál – cíl 4. 
Výzkum byl prováděn u pacientů – diabetiků na 60 let, kteří byli hospitalizováni v nemocnicích 
krajského a okresního typu. Šetření se zúčastnilo celkem 100 respondentů, z toho 48 mužů a 52 žen. 
Výsledky výzkumu jsou přehledně prezentovány, uspořádány do tabulek, popř. grafů se slovním 
komentářem. Data byla zpracována i statisticky.  
Diskuse je shrnutí zjištěných výsledků, chybí komparace. Závěr bez vážných připomínek, chybí 
edukační materiál a odkaz na něj. 
Použitou literaturu hodnotím jako relevantní, odpovídající charakteru práce. Autorka pracuje s 60 
zdroji.  
V práci jsou menší formální nedostatky - viz členění v obsahu (odskočení podkapitoly léčba, cíle aj.); 
v seznamu literatury jsou zdroje označeny číselně, v textu autorka odkazuje jmény; drobné jazykové 
a stylistické nedostatky, zejména v kapitole diskuze a závěr. 
Cíle práce byly splněny až na cíl 4 - autorka nedodala edukační materiál. 
Celkový dojem z práce je velmi dobrý. Výstupy práce odpovídají úrovni tohoto typu práce. Výsledky, 
k nimž studentka v práci dospěla, jsou využitelné v teorii i praxi všeobecné sestry. 

Otázky k obhajobě: 
Prosím o dodání edukační materiálu určeného pro seniory s diabetem mellitem, týkající se správné 
péče o nohy. 
Popište, jak by se v rámci „screeningu“ více uplatnil nelékařský zdravotnický personál. Uveďte akce a 
činnosti sestry, kde a jak by se mohla sestra uplatnit…    

Práci 
k obhajobě:  

☒ doporučuji a navrhuji 
klasifikaci: 

 ☒ B    

☐ nedoporučuji stručné odůvodnění v případě nedoporučení k obhajobě: 

☐ F 
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